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Národné stretnutie MO vo Svite, 8.-10. októbra 2010

„Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným 
telom.“ (Gn 2,24)

Témou Svitu bola manželská jednota. Boh v (Gn 2,24) poukazuje na kľúčovú úlohu 
muža pri jej budovaní. Akoby jednota závisela len na ňom. Sú to silné slová, ale niečo 
na tom môže byť. Mám pocit, že ak muž prilipne k svojej žene (rozumej úplne sa jej 
oddá), ona urobí to isté, pokiaľ to už dávno neurobila. Úplne sa oddať pre muža 
znamená milovať svoju ženu ako Kristus miluje Cirkev (Ef 5,25), t.j. miluje ju ako prvý 
(1Jn 4,10), slúži (Mk 10,45) a prináša obety, a takúto lásku je ťažké neopätovať. Ak sa 
manželia úplne oddajú jeden druhému, stávajú sa jedným telom. 

Pre muža je dôležité, aby pochopil svoju úlohu pri budovaní manželskej jednoty. Veľa 
mužov svoj boj vzdá, pretože si myslia, že sa snažia dosť, že niečo by už mohla urobiť aj 
druhá strana. Alebo ešte horšie, zmocní sa ich pocit, že im ich žena za tú námahu ani 
nestojí. Že sú aj iné veci na tomto svete, či nebodaj iné ženy. Musíme však pamätať na 
to, že v Božom pláne sú naše manželky nádherné bytosti a našim pričinením sa s Božou 
pomocou takými aj stanú.

Pozrime sa na sv. Jozefa. Keď Mária počala z Ducha Svätého, zamýšľal ju potajomky 
prepustiť (Mt 1,18-19). Sv. Písmo je tu k Jozefovi zhovievavé, práve na tomto mieste ho 
nazýva človekom spravodlivým, ale vyzerá to tak, že manželstvo Márie a Jozefa v tejto 
chvíli viselo na vlásku. Jozef má pochybnosti, či má zmysel takto pokračovať. Môžeme 
tušiť hĺbku jeho sklamania a bolesti. V tejto situácii však Jozef urobil kľúčový krok, 
v ktorom sa prejavila jeho spravodlivosť – obrátil sa na Boha, aby mu ukázal riešenie. 
Odpoveď na seba  nedala dlho čakať: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju 
manželku.“ (Mt 1,20).  Jozef sa následne podriaďuje Božiemu plánu, pripája svoje áno 
k Máriinmu áno.  Od tej chvíle vidíme Jozefa ako proroka, napojeného na Boha v 
každom okamihu svojho života. Ako hlavu a pilier Svätej rodiny. Jemu Boh oznamuje 
svoju vôľu a dáva potrebnú silu. Mária pod jeho vedením rozkvitá na Ružu duchovnú, na 
tú, ktorú budú blahoslaviť všetky pokolenia.

Na našom stretnutí nás Pán povolal za svojich prorokov skrze čítanie, ktoré sme otvorili: 
"Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, než si vyšiel z lona,  
zasvätil som ťa, za proroka pre pohanov som ťa ustanovil." (Jer 1,5). Otec Mikuláš 
Tressa nás následne pozval, aby sme boli prorokmi podľa vzoru proroka Jozefa, 
manžela Márie. Znamená to, že sa podriadime Božiemu plánu, poprosíme o milosť dať 
našim manželkám všetko, čo potrebujú, o silu vytrvať, o múdrosť viesť ich, o milosť byť 
jedným telom. Manželia, ktorí sú jedným telom, sú výkladnou skriňou Božej lásky. Žijú 
svoj život s Ježišom, svedčia o tom, ako veľmi Boh miluje človeka. Ich jednota 
poukazuje na jednotu Krista a Cirkvi. Naša jednota je kľúčová podmienka, aby svet 
uveril v Ježiša (Jn 17,21-23). Pamätajme, „za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“

Boh azda nechce po nás nemožné. Je pripravený dať každému mužovi milosť, aby 
dokázal takto milovať. Sviatosť manželstva je riekou takýchto milostí. A dal nám aj 
skvelého patróna, sv. Jozefa, veľkého proroka. Pane, daj, aby sme videli naše manželky 
Tvojimi očami, daj, aby sme ich videli kvitnúť v plnej kráse. Sv. Jozef, oroduj za nás! 
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Poklad viery

Svit 2010 bol nádherným svedectvom Božej lásky k nám otcom zo spoločenstva MO. 
Skutočne takto som to prežíval, až som pociťoval doslova hrdosť a požehnanie, že 
patrím do tohto spoločenstva. Je to pre nás otcov niečo výnimočné a myslím si, že 
každý otec na stretnutí prežíval niečo podobné. Spoločné zdieľanie viery bolo veľmi 
požehnané. Spomínam si na jednu chvíľu. Všimol som si, ako jeden z mužov spokojne 
stojí vzadu a pozerá na ostatných. Prišiel som za ním a opýtal sa ho: „Tak ako, si 
spokojný?“. On sa usmial, ukázal na chlapov a odpovedal „No áno, veď sa pozri.“ 
Pohľad na toľkých chlapov pohromade ho napĺňal úplným pokojom. Zdá sa mi, že Pán 
požehnáva tieto chvíle, keď sa zdieľame so svojou vierou. Proste ako keby nám Pán 
ukazoval – povzbudzujte sa vzájomne vo viere, nesnažte sa svoju vieru skryť. Viera je 
ten poklad, ktorý ste dostali. Nesnažte sa ho zakopať. Zadarmo ste dostali, zadarmo 
dávajte. Skutočne si myslím, že je dôležité, aby sme sa za tento dar od Pána nehanbili. 
Možno jedna z najdôležitejších otázok, keď prídeme pred Pána bude: „Čo si urobil s 
pokladom viery, ktorý som ti dal?“ Dostali sme skutočný poklad a my, čo sme boli vo 
Svite, sme cítili veľké povzbudenie a potvrdenie vo viere v našom spoločenstve.

Téma stretnutia vo Svite bola a myslím, že aj je jednou z najťažších pre muža a človeka. 
Témou bola totiž láska, sebaobetujúca sa láska, láska v manželstve. Vzorom tejto lásky 
je samotný Boh – Ježiš Kristus, ktorý prišiel na svet, aby sa za nás obetoval a aby nám 
ukázal, ako sa máme vzájomne milovať. Tak sa máme milovať aj my v našich 
manželstvách. Aj v čase, keď sa zdá, že je to úplne nemožné a v čase úplnej krízy. Tak 
ako nám Ježiš v tých najťažších chvíľach dáva tie najväčšie dary lásky, seba, 
odpustenia, tak sme k tejto obete lásky povolaní aj my otcovia a manželia. Petr

Svedectvá bratov vo Svite (hlavné myšlienky – výber) :

• venovať pozornosť svojim manželkám
• prejavovať vďačnosť za všetko, čo pre nás robia /aj v maličkostiach/
• byť v našich rodinách nie tým, čím my chceme byť – ale my sa musíme stať 

ničím, aby Boh mal priestor v nás konať
• svoje manželky máme milovať , aj keď nám svojimi výčitkami prebodávajú srdce 

– vzor Kristus a jeho Božské srdce
• sme v prvom rade manželia – venovať sa manželke, zvítať sa s ňom pri príchode 

domov, nájsť si čas sa porozprávať, plánovať si ten čas, záleží na intenzite ,  
sústredenosti, nie ako dlho

• odchádzame nabití odtiaľto /zo Svitu/, ale samo to nepôjde, ani tak rýchlo, 
musíme bojovať, chceme to len týždeň, mesiac , rok ? Alebo to chceme na celý 
život ?

• My muži by sme mali byť tí prví, ktorí poprosia o odpustenie, prví urobiť ten krok, 
nečakať, ani sa nevyhovárať - ja nie som na vine

• byť despota v rodine – to je to najhoršie , čo môže byť – my však nie sme 
súperi ! Ukážme, že vieme milovať, odpúšťať, odprosovať, plakať, …

• „prečo si nadávaš?“ povedal som svojej manželke, keď mi začala nadávať. “ Ja 
nenadávam sebe, ale tebe!“ odpovedala mi. “Lenže ak nadávaš mne, tým 
nadávaš aj sebe, pretože sme jedno Telo!“ odpovedal som zase ja. Tu sa na 
chvíľu zamyslela a odvtedy sa nehádame
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• modlime sa za svoje manželky
• máme úžasné manželky
• muž je hlava, žena srdce – musí byť medzi nimi symbióza, spolupráca
• sme mnohokrát zahundraní – niekedy je lepšie zatvoriť oči a povzniesť sa nad to 

všetko / nad výčitky, neporiadok, odvrávanie zo strany iných,../
• máme byť kňazmi v našich rodinách, my máme viesť našu rodinu v kresťanskom 

duchu
• modlime sa aj za naše deti - nezabúdajme na to - prišli na svet z našej lásky a 

božej vôle
• pripomínajme si krásne chvíle v našom manželstve /aj to chodenie pred/ - nech 

je to pre nás povzbudením, pookriatím, nájdime si aj na to čas – foto, video, 
spoločné listy, …

• modlime sa spolu !
• Spoločná činnosť – aspoň niekedy, prípadne spoločné koníčky, trávme spolu 

viac času - aj keď sme doma, akoby sme neboli

            Peter Sovák

Nedeľná sv. omša – homília (otec Mikuláš Tressa – redemptorista zo Stropkova)

Muž v rodine :
1/ KRÁĽ – ROZUM

• vedie, organizuje, manažér ale sa aj vie z tých svojich kráľovských šiat „vyzliecť“ 
a prichádza k svojim najbližším a pomáha im, žije s nimi,... 

• zodpovednosť za rodinu v každej jednej oblasti / výchova detí, financie, 
duchovné vedenie, … /

• nebojme sa kraľovať v našich rodinách, nenechávajme to na naše manželky, oni 
sa toho radi vzdajú a nám to prenechajú

2/ KŇAZ – SRDCE – milujúce, odpúšťajúce, … 
• obeta
• žehnať a modliť sa za svoju rodinu – manželku, deti 

3/ PROROK – muž musí duchovne viesť svoju rodinu
• mať tú správnu víziu, správny smer
• musí však byť napojený na Boha v každom okamihu svojho života
• RUKY,NOHY,ÚSTA,OČI,UŠI – všetko dáva do služby

je potrebné : PROSIŤ BOHA , ABY SA DOTKOL NÁŠHO SRDCA !
DOVOĽME MU TO – a náš život sa stane iným, zmysluplnejším

• prosme o to aj pre naše manželky, deti, priateľov, farnosť,... - aby všetci tí, za 
ktorých prosíme , to BOHU dovolili a on mohol konať v ich životoch

• otvorme mu naše srdce v plnej dôvere , aby v nás mohol pôsobiť 

SV.PÍSMO :
Čítajme - počúvajme - rozjímajme - študujme - učme sa ho naspamäť

• tak ho budeme vedieť aj dobre hlásať v tomto pohanskom svete
• Božie slovo má veľkú moc
• čítajme ho dennodenne
• ak niekto nadáva na Cirkev, nadáva aj na seba. Veď cirkev to som ja, moja 

rodina, farnosť, my všetci ...
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Trocha úsmevne:

• „pristupujte k Pánovi po štyroch“ - hláška I. M. počas MO vo Svite, aby kládli 
svojich najbližších k päte kríža

• „ … a vďaka patrí aj Ondrejovi za to, že kostolničí tu vo Svite, tak ako aj doma v 
Trebišove.“ - záverečné poďakovanie Ondrejovi od I.M. za to, že počas MO vo 
Svite vysluhoval ako kostolník

• na tom, že v manželstve to nefunguje, majú podiel vždy dvaja – žena a svokra
• Ty ma už nemiluješ! - vytýka manželka svojej polovičke – už dávno si mi 

nepovedal, že ma máš rád! Muž odporuje – Ale veď pri sobáši pred oltárom som 
ti to už raz povedal a keby sa niečo zmenilo, tak ti dám písomne vedieť !

Peter Sovák

 

Ohlasy na stretnutie:

Milí otcovia,
ďakujem Bohu za MO vo Svite, veľa mi to dalo, podobne aj mojej rodine,
ktorá sa prvýkrát zúčastnila. Nech nebeský Otec vedie vaše kroky. Povzbudilo ma veľa 
vecí, svedectiev.
Žehná vás  Marián Libič

+!
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Srdečne pozdravujeme a ešte raz chceme vysloviť Veľké Pán Boh zaplať za
požehnané dni prežité s vami vo Svite!
S láskou a vďakou
Karol a Mária

Ahoj Ivan,
v prvom rade Vám chcem v mene našich chlapov poďakovať za požehnané stretnutie vo 
Svite, viem koľko námahy to stojí, niečo také zorgranizovať. Aj kde nie sme možno takí 
výreční (česť výnimke "Jozef", ako niektorí otcovia, ktorí sa aj odvážili verejne vystúpiť) a 
navonok to nebolo vidno, ale celé to stretnutie sme určite veľmi prežívali vo svojich 
srdciach. Ja určite. Každému z nás to stretnutie, ako počúvam otcov, niečo dalo a verím, 
že sme si to priniesli aj do našich rodín.
Čas určite ukáže ovocie z toho, že keď pozveme Boha do našich rodín, že sa tam začnú 
diať zmeny k dobrému. A že nás Boh požehnava ak ho neodmietame.
Vlado

Drahí bratia otcovia.
Pri mojom skromnom hodnotení posledného stretnutia otcov vo Svite  musím vysloviť 
"Pán Boh zaplať". Organizácia bola výborná, účasť dobrá  a hlavne čím som bol 
prekvapený , to bola " úprimnosť a otvorenosť pri  zdieľaní sa ". Musím konštatovať, že 
všetky tie ťažké manželské  nezhody boli vyriešené modlitbou ako otcov, tak aj ich 
manželiek.  Modlitba má veľkú silu a najmä vtedy, keď je úprimná a pokorná pred  
Bohom. Ja sa Vám prihováram pre budúcnosť malou básňou ako výlev  otca pri 
modlitbe. Vincent Kutný

Modlitba otca

Ja chcem sa modliť, s Tebou Otče hovoriť.
Len málo viem sa pokoriť, preto Ti nemôžem otvoriť
Srdce plné starostí, pýchy, zloby , zlosti.

Obmedzené sú moje schopnosti, nenájdeš tam lásky, radosti.
Pošli svojho Ducha , nech vo mne plameň
Lásky, viery a pokory rozdúcha,
By nebolo srdce ako kameň.

Potom Otče sa to stane:
Otec Otcovi povie,
Prosím o zmilovanie
Za všetky deti svoje,

Za otcov, ktorí pijú,
Za otcov, ktorí drogujú,
Za otcov, čo deti nemilujú,
Za otcov, čo rodinu nechajú.

Prosím Ťa Otče náš,
Požehnaj naše rodiny,
Veď Ty dobre pamätáš, 
Že nie sme bez viny.
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Daj nám svoju milosť,
Pokoru, lásku a vďačnosť,
By sme dosiahli dokonalosť
Pre Tvoju slávu- večnosť.

Vďaka Ti Bože,
Za tých, čo nemajú radi nebesá,
Veď kto by pochyboval, ktože?
Že Tvoja láska neklesá.

Chráň nás, veď nás k svätosti,
Cez naše radosti, kríže, trpkosti,
Od diablových nerestí.
A priveď nás do večnej vlasti.
V.K.

  

Naši otcovia – králi, kňazi i proroci ...

V príhovoroch kňazov k našim otcom na Celoslovenskom stretnutí MO 8.-10. októbra 
2010 vo Svite mi zarezonovali tieto slová. Keď som počúvala a sledovala našich 82 
otcov z celého Slovenska, nemôžem konštatovať inak, len to, že oni naozaj sú tí králi, 
kňazi i proroci v našich rodinách. Som šťastná, že som prežila tieto požehnané dni 
medzi nimi a že naše deti majú takýchto otcov a my manželov! Veľké Pán Boh zaplať!
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Z ich konania cítiť, že skutočne žijú podľa zásad kresťanského života.

Zásady kresťanského života:
Menej vzdychaj, viac spievaj
menej k zemi, viac k nebu sa dívaj
menej sa hnevaj, viac sa modlievaj
menej plánuj, viac podnikaj
menej s ľuďmi viac s Bohom počítaj
menej rozkazuj, viac blížnym slúž
menej hovor o láske, viac miluj
menej vyčítaj, viac povzbudzuj
menej sľubuj, viac spĺňaj
menej nariekaj, viac Bohu ďakuj
menej pochybuj, viac dôveruj
menej posudzuj, viac potešuj
menej vrav, viac uvažuj
menej sa vyhrážaj, viac odpúšťaj
menej ber, viac dávaj
menej kritizuj, viac pomáhaj
menej o telesnú, viac o duchovnú krásu dbaj
menej sa chváľ, viac činom dokáž
menej o terajšie, viac o večné bohatstvo sa staraj.

Kto to činí, vždy bude šťastný.
A nielen deň sviatočný, ale celý jeho život bude krásny.
Modli sa a pracuj!

S láskou a vďakou 
mama Mária 

Regionálne stretnutia

Pán je môj pastier (stretnutie vo Vranove 29.11.2010)

Po dovolenkovej prestávke sa naše spoločenstvo Modlitieb otcov opakovane schádzalo 
v malom počte.  Modlitby sme odrecitovali  bez hlbšieho zanietenia.  Akoby absentoval 
duch  zbožnosti.  Bolo  mi  z toho  smutno.  Položil  som  si  otázky,  prečo  modlitby 
nezasahujú  naše  vnútro  ráznejšie  a adresnejšie  neposväcujú  čas  nášho  stretnutia? 
Modlíme sa správne? Ponoreného do týchto chmúrnych myšlienok ma potešilo pozvanie 
na  Modlitby  otcov,  ktoré  sa  pripravovali  v neďalekom  kláštore  Najsvätejšej  Trojice. 
Organizovalo ich spoločenstvo otcov z obce Stankovce.  Zišlo sa nás tam 25 mužov. 
Z nášho spoločenstva sme boli  traja.  Kaplnka nás privítala v plnosti  duchovnej  krásy 
s príjemnou  klímou.  Žehnali  nás  usmiate  tváre  sestričiek  redemptoristiek,  láskavé 
podanie ruky ich duchovného otca a po chvíľke už znela úvodná pieseň za doprovodu 
hudobných nástrojov.  
Piesne striedali modlitby, chvály, svedectvá a odprosovanie, zvlášť za osobné zlyhanie. 
Toto bola chvíľa, ktorá preosiala moje vnútro. Koľkými zlyhaniami sme prešli a o koľkých 
ani netušíme. To brat vedľa stojaci tak jadrne pomenoval niektoré z nich, že to otriaslo aj 
mnou.  Vďaka  za  svetlo  do  nášho  svedomia.  Ak  si  uvedomujeme  našu  prítomnosť 
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s televíznou  ponukou  a ďalšími  záležitosťami,  po  slovách  sa  tisne  slza  bolesti,  lebo 
súčasnosť je hrozivá.
Prevažná časť spoločenstva sú mladí otcovia, ale otvorenejší, odvážnejší  a nepochybne 
i úprimnejší než som ja. Totalita predsa na nás dospelejších zanechala svoje stopy. Som 
zronený pre vlastné pochybenia, ale nadšený z oduševnenia, ktoré prýšti zo srdca týchto 
bratov. Trebišov, Sečovská Polianka, Stankovce, Vranov nad Topľou, modlitby, chvály, 
spevy, gitary, malý Svit. Áno, aj s vami všetkými sme boli v duchovnom kontakte.
Opäť  som sa  ubezpečil  v presvedčení,  že  Modlitby  otcov  sú  jedinečnou  cestou  pre 
mužov, aby zažili hĺbku modlitby, zakúsili silu vyslovenej prosby, vďaky, odprosovania, 
aby napredovali v horlivej zbožnosti, dozrievali pre Nebo, dospeli k bodu, keď neodolajú 
túžbe padnúť na kolená pred Bohostánkom a zvolať: „Pane, som hriešny človek, uzdrav 
ma z mojich pádov, aby som bol dobrým otcom svojej rodiny. Pane chcem, aby si bol 
uprostred nášho rodinného kruhu.“ 
Modlíme  sa  usobrane  s detinskou  úprimnosťou,  srdcom,  lebo  taká  modlitba  je 
posvätením nášho nášho času. Rozhojňuje pokoj, radosť, uzdravuje vzťahy, dáva silu 
nezištne  slúžiť  a na  kolenách  obhajovať  svoje  výsadné  postavenie  -  „Pán  je  môj 
pastier...“  
Ondrej

Stretnutie v Sabinove (14.12.2010)

Ahoj chlapi!
V utorok sme boli s Ferom, Slavkom a Števom  v Sabinove. MO sme predstavili na fare 
a bolo tam 8 chlapov a pán dekan L.Cichý. Myslím si, že na Slovensku vznikne na 
99,5% ďalšia skupinka MO (keď nie rovno dve). Naše dojmy zo stretnutia boli super a 
boli sme veľmi povzbudení našou malou misiou. Chlapi v Sabinove si už hneď 
dohadovali deň kedy sa budú stretávať a myslím si, že otec dekan im bude veľmi 
nápomocný. Nechali sme im ešte nejaké knižôčky a samozrejme kontakty na mňa a na 
MO. Sme im ak bude treba k dispozícii.
    Týmto chceme pozdraviť všetkých otcov z MO a zaželať vám aby ste zostávajúce dni 
radostného očakávania príchodu nášho Spasiteľa prežili v radosti a pokoji. No a 
samotné narodenie Ježiša Krista, nášho najlepšieho priateľa oslávte tak ako sa patrí na 
Božích bojovníkoch: so širokým úsmevom na tvári, s otvoreným srdcom  a pokojom na 
duši. 
Slavo a chlapi z Bardejova.

Stretnutie v Žiline na Hájiku (25.11.2010)

Na Hájiku sa spolu modlíme už 10 rokov a toto výročie sme si pripomenuli 25.novembra 
na regionálnom stretnutí. Napriek tomu, že pozvánku sme poslali len pár dní pred, prišlo 
19 chlapov, ktorí zastupovali všetkých 5 skupiniek zo žilinského okresu (Budatín, 
Vlčince, Hájik, Podhorie, Rajecké Teplice) a chlapi z Prečína. Najväčším prekvapením 
bol príchod duchovného otca Ivana Ďuriša, o ktorom som si myslel, že je už na misiách 
niekde v Indii... Celé modlitby sme mali pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou, čo 
robievame na týchto regionálnych stretnutiach vždy, keď sa dá, pretože cítime osobitné 
požehnanie z prítomnosti Pána Ježiša medzi nami. Cítil som tichú radosť z toho ako 
sme sa modlili a vďaku za krásnych 10 rokov s MO. Uvedomil som si, že na mužoch, 
ktorí to vydržali celú dobu, vidím Pánov dotyk, dobré ovocie modlitby. Písmo sme otvorili 
na tomto mieste: “Kňazi však vystreli ruky k nebu, vzývali toho, ktorý vždy bojoval za náš 
národ, a hovorili takto: Ty, Pane, si úplne nezávislý na bytostiach a predsa si chcel mať 
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chrám, v ktorom by si prebýval medzi nami. Preto teraz, svätý Pane, pôvodca všetkej 
svätosti, zachovaj naveky nepoškvrnený tento príbytok, ktorý sme len nedávno mohli 
očistiť.“ (2Mach 14,34-36). Ivan Ďuriš nám povedal, že týmto chrámom sú aj Modlitby 
otcov. Chcem poďakovať Ivanovi nielen za tieto slová, ale aj za všetky tie roky, počas 
ktorých nás v MO duchovne sprevádzal a bol pre nás veľkou oporou. Pamätajme na 
neho počas jeho misie v Kalkate od januára alebo februára 2011. Ivan

PREJAV ÚCTY OTCOV

   Otče milosrdenstva! Stoja pred tebou tí, ktorí sa lopotia v ťažkej práci, aby rodina 
mohla rásť. Upracované ruky, intelektuálne vypätie, to je to, čím sa pred tebou legitimujú 
naši otcovia. Prijmi ich úctu, Otče lásky a sociálnej spravodlivosti.
   Oddávna bojovali za osud našej vlasti, za jej budúcnost'. Boli to oni, čo sa namáhali v 
práci. Prejavuješ milosrdenstvo nám i našej sužovanej krajine, presiaknutej krvou a 
potom. Prebývaš v našej vlasti, v našich rodinách; potrebujeme tvoju pomoc a ochranu. 
   Poznávaš, Spasitel', našu krajinu? Milosrdný Ježišu, veľa sa zmenilo, získali sme
pocit slobody. Prichádza čas, aby sme si uvedomili, ako svoju slobodu využívame.
   Sloboda nie je svojvôľa, a naša krajina sa topí v alkohole. Sloboda nie je svojvôľa, a 
peniaze nás zaslepujú. Sloboda nie je svojvôľa, a my nie sme schopní niesť rodinné a 
manželské záväzky, rozchádzame sa, aby sme hľadali výhody, nedbáme o dobro rodiny.
Sloboda nie je svojvôľa, a my stále neprijímame Božie prikázania, evanjelium a náuku 
Cirkvi.
   Takúto krajinu zahŕňaš svojím nekonečným milosrdenstvom. Teba to však nedesí. 
Tvoje Božské Srdce prijíma a obdarúva láskou všetkých. ,,Pre všetkých je otvorené, 
dary v sebe uzavreté i hriešnikom podáva..." (JKS č. 228). Tak spievame o tvojej 
nepochopitel'nej láske k nám. Učiň, Kriste, aby sme sa spamätali a nanovo si uvedomili
tvoje posolstvo, ktoré si nám adresoval. Vyzývaš  nás k modlitbe a pokániu, vyzývaš
nás k obráteniu.
   Ježišu, ukáž nám hlboké hodnoty, ktoré zatienia ilúzie tohto sveta. Ukáž nám cieľ, pre 
ktorý hodno obetovať kamarátske stretnutie pri poháriku a privinúť k srdcu roztúžené a 
opustené deti. Pomôž nám opravdivo milovať tých, ktorí nás milujú. Ukáž nám zmysel 
utrpenia a sebazapierania, zmysel zabúdania na seba pre dobro najbližších a vlasti. 
Ukáž nám jasne cestu, ktorú nám vytýčil tvoj Syn, aby sme splnili nám zverené 
povinnosti a aby sme raz stáli pri tvojom kríži ako mnohí iní v dejinách nášho národa, 
ktorí ostali verní a odvážni napriek valiacim sa vlnám sklamania a falošnosti tohto sveta.
   Milosrdný Spasitel', odovzdávame pod tvoju ochranu naše domy, pracoviská, všetko, 
čo nás teší, napĺňa radost'ou, ale aj to, čo nás bolí. Odovzdávame našu každodennú 
námahu do tvojich rúk. Udeľuj nám potrebné milosti, ustavične nás podporuj a žehnaj.
(poslal Ferko Končál)

4. setkání Modliteb otců v ČR
Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla.
(Řím. 13,12)

Ahoj chlapi.
Připravujeme jarní 4.setkání Modliteb otců v ČR. Už víme termín a místo, a
tak vám posílám pro případné rezervování v kalendáři. Setkání bude od 25.3.2011 do 
27.3.2011 v T.S. Archa Rajnochovice. Jedná se o  Arcidiecézní centrum mládeže 
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uprostřed Hostýnských vrchů poblíž Valašského Meziříčí. Prosím o rozšíření mezi otci u 
vás na Slovensku. Děkuji.
S pozdravem  Jaromír Liška

Prosby o modlitby  za :

• brat Karol , dcéra Kristínka
• nové skupinky MO (Sabinov, Nižná, Bratislava, ….)
• január 2011 – Anglicko - stretnutie koordinátorov MO z celého sveta

Deviatnik za požehnaný priebeh stretnutia koordinátorov MO z celého sveta. 

Chlapi, chceme vás poprosiť o modlitbovú podporu stretnutia koordinátorov MO, ktoré sa 
bude konať 28.-30. januára 2011 v Star House v Anglicku. Star House je materský dom 
komunity Útecha (MM+MO+DV), v ktorom žije zakladateľka MM Veronica a nedaľeko 
býva aj Maurice. O jeho zdravotnom stave nevieme od Svitu nič nové, predpokladáme, 
že sa nezmenil. Momentálne nie je jasné, či sa bude môcť zúčastniť na stretnutí, kde by 
veľmi chýbal. Je to prvé stretnutie koordinátorov MO a cítime, že bude veľmi dôležité. 
V deviatniku (ten istý, ktorý sa modlíme pred Svitom) sa  budeme modliť, aby nás na 
stretnutí viedol Duch Svätý, aby sa naplnila Božia vôľa. Modliť sa a postiť budeme od 
19. do 27. januára. 

Talenty                                               Klaudia Vargová

Každý dostal dar,
talentov zopár
pre životný zdar.

Svoje dary mám,
denne prijímam,
životom rozvíjam.

Stále ma baví
rozmnožovať dary,
piaty, aj desiaty. 

Správne, sluha verný.
Boh nás pochváli, 
za ďalšie odmení.

Prijímaj denne dar,
tých talentov pár,
aj prácu tak akurát.

Ako s ním bačuješ?
Ako obchoduješ?
Ako ho premieňaš?
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Zakopal si dar?
Zbabelo skryl?
Nikomu nevrav!
 
Nedalo sa smelo
prijať káru svoju 
a dať seba svetu?
 
Nuž nevzdychaj.
Dar, čo si mal
a nedal na oltár,
je tvoj smutný kar.

„neužitočného sluhu
vyhoďte von do tmy“
Lukáš 25, 30

Modlitba za OBNOVU 
Otče, modlíme sa za OBNOVU. 
Prosíme, vylej svojho Ducha na svoj ľud 
a daruj nám nový obraz tvojej slávy, 
novú skúsenosť s tvojou mocou, 
novú plnosť viery v tvoje Slovo 
a nové zasvätenie sa tvojej službe, 
aby tvoja láska rástla medzi nami 
a tvoje kráľovstvo prišlo k nám. 
Veríme, Otče, že nás ochrániš 
pred úkladmi diabla, 
ktorý chce zničiť tvoje plány a úmysly. 
Vyhlasujeme ťa za Pána našich životov. 
Nech sa stane tvoja vôľa. Amen. 

__________________________________

Kontakt na Modlitby otcov
Ivan Melo:    tel. 041/566 2156,     Stodolova 12, 010 15 Žilina         
Petr Maxa:    info@modlitbyotcov.sk,  www.modlitbyotcov.sk   

Kontakt na Modlitby matiek
P.O.Box 137,    850 00 Bratislava 5         
modlitbymatiek@yahoo.com
Tel./fax: 02/6241 2629   

Milí otcovia, ak aj vy máte záujem o spoločné modlitby otcov, napíšte (alebo mailujte) nám. Radi 
vám (zdarma) pošleme útlu knižku Modlitieb otcov, z ktorej máme veľkú radosť, a tiež ďalšie 
spravodaje a informácie. Knižka okrem iného slúži na zjednotenie rôznych skupiniek otcov – keď 
sa z nej modlíme, naše modlitby sa spájajú vo veľkej reťazi nielen na Slovensku, ale po celom 
svete.

Ak chcete prispieť na naše aktivity, nové číslo nášho účtu v Tatrabanke je: 2611582395, kód 
banky 1100.
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